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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Jarosz
Tel.: +48 178607666
E-mail: j.jarosz@podkarpackie.pl
Faks: +48 178501761
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym wraz z
dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.16.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
34620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z
napędem spalinowym, zwanymi w dalszej części autobusami szynowymi lub pojazdami, przeznaczonych
do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego o średniodobowym
przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300 - 500 km (przy założeniu rocznego rozliczania) wraz z
przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego oraz ze świadczeniem usług serwisowo utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1,
P2, P3 i P4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-107755
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 165-296857
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/08/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania,czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełniawarunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa)
Powinno być:
1.Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 3 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania,czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełniawarunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/10/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/10/2016
Czas lokalny: 11:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

